สรุปแนวทางการดาเนิ นงาน โครงการระบบส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560
กิ จกรรม

วิ ธีการดาเนิ นการ

เงื่อนไข/จุดเน้ น

การสนับสนุน

1. กิ จกรรมลดต้ นทุน โดยลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิ ต โดยส่งเสริ มการผลิ ตปัจจัยการผลิ ตใช้เอง ดังนี้
1) ส่งเสริ มการผลิ ตและ
ใช้เมล็ดพันธุด์ ี
1.1 การจัดทาแปลง 1. กาหนดแผนการผลิตให้เหมาะสม - เน้นให้ใช้อตั ราเมล็ดพันธุท์ ่ี - เมล็ดพันธุ์ ศูนย์ละ 2 ตัน
เหมาะสม โดยใช้เครือ่ ง
โดยมีเงือ่ นไขให้สมาชิก
ส่งเสริมการผลิตเมล็ด กับสภาพพืน้ ที่
2. จัดทาแปลงผลิตเมล็ดพันธุข์ นาด หยอด 10 กิโลกรัมต่อไร่
ผูจ้ ดั ทาแปลงยืม และมี
พันธุข์ า้ ว
200 ไร่(พืน้ ทีไ่ ข่แดง) โดยมีชาวนา - เป็ นแปลงเรียนรู้ โดยมี
การส่งคืนหลังการเก็บ
ผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed Producers) ประเด็นเรียนรูท้ ช่ี ดั เจน ที่ เกีย่ ว ในรูปเมล็ดพันธุ์
จานวนประมาณ 20 คน
เป็ นปั ญหาในพืน้ ที่
หรือเงินสด ทัง้ นี้ควรให้
3. คัดเลือกแปลงสมาชิก 1-2 ราย
- ชุมชนร่วมจัดทาป้ ายแปลง ส่งคืนในอัตราใกล้เคียง
เพื่อใช้เป็ นแปลงเรียนรูแ้ ละถ่ายทอด - เลือกพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสม ไม่
กับราคาเมล็ดพันธุ์ เพื่อ
เทคโนโลยีในการผลิตเมล็ดพันธุ์
เสีย่ งต่อฝนแล้ง/น้าท่วม
รวบรวมเป็ นกองทุน
4.ดาเนินการโดยสมาชิกผลิตเมล็ด -ให้สมาชิกบันทึกการปฏิบตั ใิ น หมุนเวียนของกลุ่มในการ
พันธุข์ องศูนย์ขา้ วชุมชน/กรณีชุมชน การเพาะปลูกข้าวและ
บริหารจัดการของกลุ่มใน
ยังไม่มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ขา้ วชุมชน ให้ ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก ปี ต่อๆ ไป โดยเฉพาะ
ดาเนินการจัดตัง้ เป็ นศูนย์ขา้ วชุมชน ตลอดกระบวนการ รวมทัง้
เป็ นทุนในการรับซือ้ เมล็ด
ตามหลักเกณฑ์ของศูนย์ขา้ วชุมชน ผลผลิต/ราคาจาหน่ ายที่
พันธุค์ นื จากสมาชิก
และขึน้ ทะเบียนไว้กบั สานักงาน
ได้รบั โดยโครงการจัดทา
เกษตรจังหวัด
สมุดบันทึกให้

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

-หน่วยงานหลัก ศูนย์
เมล็ดพันธุข์ า้ ว/
ศูนย์วจิ ยั ข้าว
-หน่วยงานสนับสนุ น
สานักงานเกษตร
อาเภอ/สานักงาน
เกษตรจังหวัด/
สานักงานพัฒนาทีด่ นิ /
สานักงานสหกรณ์
จังหวัด/ สนง.ตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ฯลฯ

- ผลิตเมล็ดพันธุ์
คุณภาพดีให้ได้
คุณภาพและ
ปริมาณ ประมาณ
50 ตัน/ศูนย์
- สามารถกระจาย
พันธุไ์ ด้ในพืน้ ที่
2,800 ไร่ต่อปี

กิ จกรรม
วิ ธีการดาเนิ นการ
เงื่อนไข/จุดเน้ น
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการติดตาม
1.2 การติดตามให้ 1. กาหนดให้ศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ ว/ศูนย์วจิ ยั - มีการติดตามให้
คาแนะนาแปลงผลิต ข้าว ทีเ่ กีย่ วข้องจัดเจ้าหน้าทีอ่ อกติดตาม คาแนะนาแก่ชุมชนอย่าง - แปลงต่อเนื่องปี 59 และ
แปลงใหม่ ปี 60 แปลงละ
เมล็ดพันธุข์ า้ ว
ให้คาแนะนาแก่ชาวนาผูจ้ ดั แปลงผลิต
ต่อเนื่อง ศูนย์ละ
10,000 บาท
นาเชิงอุตสาหกรรมฯ 58
เมล็ดพันธุ์
3 - 5 ครัง้
2. เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ ว/ศูนย์วจิ ยั - ออกให้คาแนะนาในช่วงที่ และนาแปลงใหญ่ กสก.
แปลงละ 5,000 บาท
ข้าว ทีเ่ กีย่ วข้องแจ้งกาหนดการแผนการ มีการตัดพันธุป์ น
ติดตามให้คาแนะนา ฯ ให้เกษตรจังหวัด - รายงานปั ญหาอุปสรรค
และเกษตรอาเภอ ทราบเพื่อประสานงาน และควรแก้ไขปั ญหาโดย
กับชุมชน
ทันที
3. เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ ว/ศูนย์วจิ ยั
ข้าว ทีเ่ กีย่ วข้อง รายงานผลการติดตาม
งานให้กรมการข้าวทราบ
1.3 การตรวจสอบ 1. ศูนย์ขา้ วชุมชน สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ - สุ่มตัวอย่างภายใต้
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ จากแปลงพันธุข์ องสมาชิกทีผ่ ่านการ
คาแนะนาของเจ้าหน้าที่ คุณภาพเมล็ดพันธุข์ า้ ว
ข้าว
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ คือ ตากแห้ง ทา ศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ ว
เฉพาะแปลงต่อเนื่องปี 59
ความสะอาดและทีผ่ ่านการตรวจคุณภาพ เพื่อให้ได้ตวั อย่างที่
และแปลงใหม่ ปี 60 แปลง
แปลงแล้ว แปลงละ 1 ตัวอย่าง ส่งศูนย์ ถูกต้อง เป็ นตัวแทนของ ละ 2,000 บาท/ 20-40
เมล็ดพันธุข์ า้ ว/ศูนย์วจิ ยั ข้าว ทีร่ บั ผิดชอบ เมล็ดพันธุข์ า้ ว
ตัวอย่าง
2. ศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ ว /ศูนย์วจิ ยั ข้าว
- มาตรฐานเมล็ดพันธุ์
ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพข้าวแล้วแจ้ง
ผลให้ ศขช. ทราบ

ผูร้ บั ผิดชอบ
ศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ ว/
ศูนย์วจิ ยั ข้าว

ผลลัพธ์
- ชุมชนสามารถผลิต
เมล็ดพันธุไ์ ด้
คุณภาพ และผ่าน
มาตรฐาน ตามที่
กาหนด

ศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ ว/
ศูนย์วจิ ยั ข้าว

- เมล็ดพันธุผ์ ่าน
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์
- ทุกศูนย์มกี ารส่ง
เมล็ดพันธุไ์ ป
ตรวจสอบคุณภาพ
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1.4 จัดทาแปลง
1.คัดเลือกสมาชิกทีม่ สี นใจและสมัคร - แต่ละราย ไม่ควรรับเมล็ด เมล็ดพันธุจ์ านวน 8 ตัน หน่วยงานหลัก ศูนย์ แปลงผลิตข้าว
ส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมโครงการในพืน้ ทีบ่ ริเวณ
คุณภาพดี 800 ไร่
พันธุเ์ กิน 50 กิโลกรัมหรือ 5 โดยมีเงือ่ นไขให้สมาชิก เมล็ดพันธุข์ า้ ว/
คุณภาพดี
ใกล้เคียงกันในชุมชน จานวน 180- ไร่ โดยสามารถนาเมล็ดพันธุท์ ่ี ผูจ้ ดั ทาแปลงยืม และมีการ ศูนย์วจิ ยั ข้าว
ปี แรก และเป็ น 2,800
200 คน พืน้ ทีร่ วมประมาณ 2,800 ผลิตได้ในฤดูน้ไี ปเพาะปลูกใน ส่งคืนหลังการเก็บเกีย่ ว ใน หน่วยงานสนับสนุ น ไร่ในฤดูต่อไป
ไร่ โดยให้ใช้พนั ธุข์ า้ วทีม่ คี ุณภาพดี ฤดูต่อไปได้เต็มพืน้ ที่
รูปเมล็ดพันธุห์ รือเงินสด -สานักงานเกษตร
และชนิดพันธุไ์ ม่ควรเกิน 2 พันธุ์
ทัง้ นี้ควรให้ส่งคืนในอัตรา อาเภอ/สานักงาน
สาหรับให้สมาชิกทุกคนได้นาเมล็ด
ใกล้เคียงกับราคาเมล็ด เกษตรจังหวัด/
พันธุค์ ุณภาพดีไปเพาะปลูกในพืน้ ที่
พันธุ์ เพื่อรวบรวมเป็ น สานักงานพัฒนาทีด่ นิ /
ประมาณ 1 ใน 3 ของพืน้ ทีป่ ลูกข้าว -ให้สมาชิกบันทึกการปฏิบตั ใิ น กองทุนหมุนเวียนของกลุ่ม สานักงานสหกรณ์
ทีร่ ว่ มโครงการของสมาชิกรายนัน้ ๆ การเพาะปลูกข้าวและ
ในการบริหารจัดการของ จังหวัด/ สนง.ตรวจ
2.ตัง้ คณะกรรมการฝ่ ายผลิตข้าว
บัญชีสหกรณ์ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก กลุ่มในปี ต่อๆ ไป
คุณภาพดีขน้ึ ในกลุ่ม โดยกาหนด
ตลอดกระบวนการ รวมทัง้ โดยเฉพาะเป็ นทุนในการ
เป็ นกลุ่มย่อย ๆ ตามสภาพพืน้ ทีข่ อง ผลผลิต/ราคาจาหน่ ายที่
รับซือ้ เมล็ดพันธุค์ นื จาก
สมาชิกในกลุ่ม อาจจะมีจานวน 5-10 ได้รบั โดยโครงการจัดทา สมาชิก
กลุ่มย่อยสมาชิกในกลุ่มย่อยจานวน สมุดบันทึกให้
20-30 คน ทาหน้าทีใ่ นการวางแผน
กาหนดเป้ าหมาย ควบคุมกากับดูแล
และประสานงานระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม
ใหญ่ในการผลิตให้ได้คุณภาพ

กิ จกรรม
วิ ธีการดาเนิ นการ
2) จัดตัง้ กลุ่มชาวนาผูผ้ ลิ ตปุ๋ยอิ นทรียแ์ ละปุ๋ยชีวภาพ

เงื่อนไข/จุดเน้ น
การสนับสนุน
ผูร้ บั ผิดชอบ
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รายละเอียด กรมพัฒนาที่ ดินจะชี้แจงในการสัมมนาโครงการฯ

3) ส่งเสริ มกลุ่มชาวนา
ผูบ้ ริ หารจัดการ
ศัตรูข้าว
- เจ้าหน้าทีจ่ ากสานักงาน
- ค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรม
3.1 พัฒนาศักยภาพ ศทอ. จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนา
ศักยภาพวิทยากรพีเ่ ลีย้ งกระบวนการ เกษตรจังหวัดต้องเป็ นผูท้ ่ี 4 วัน คนละ 5,200 บาท
วิทยากรพีเ่ ลีย้ ง
โรงเรียนเกษตรกร”ให้แก่เจ้าหน้าที่
ผ่านการอบรมวิทยากรพี่
กระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร โดยมีกองส่งเสริมการอารักขาพืชและ เลีย้ งตามกระบวนการ
จัดการดินปุ๋ ยเป็ นหน่วยงานสนับสนุ น โรงเรียนเกษตรกรมาแล้วใน
1. เป้ าหมาย คือ เจ้าหน้าทีจ่ าก
ปี 2560 ของกรมส่งเสริม
สานักงานเกษตรจังหวัด (กลุ่มอารักขา การเกษตร
พืช และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ - เน้นการจัดอบรมโดยใช้
ผลิต) กลุ่มละ 1 คน รวมจังหวัดละ 2 รูปแบบกระบวนการโรงเรียน
คน ในพืน้ ที่ 65 จังหวัด รวมทัง้ หมด เกษตรกร
130 คน
- ยกร่างกรอบหลักสูตร
2. ดาเนินการโดยจัดอบรมหลักสูตร
“พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่
“พัฒนาศักยภาพวิทยากรพีเ่ ลีย้ งตาม เลีย้ งกระบวนการโรงเรียน
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ข้าว)” เกษตรกร” ในรายละเอียด
จัดอบรมจานวน 1 ครัง้ /4 วัน โดย
แนวทางการดาเนินงาน
หลักสูตร สามารถปรับตามความ
โครงการ หน้า 61
เหมาะสมขึน้ อยูก่ บั ความต้องการและ
ปั ญหาของเกษตรกรในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ

- ศูนย์ส่งเสริม
- พัฒนาศักยภาพ
เทคโนโลยีการเกษตร ให้แก่เจ้าหน้าที่
ด้านอารักขาพืช
ส่งเสริมการเกษตรมี
(ศทอ.)เป็ นหน่วยงาน ความรูแ้ ละทักษะด้าน
หลัก และกองส่งเสริม อารักขาพืชสามารถ
การอารักขาพืชและ ทาหน้าทีเ่ ป็ นวิทยากร
จัดการดินปุ๋ ย (กอป.) พีเ่ ลีย้ งให้แก่เกษตรกร
เป็ นหน่วยงาน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
สนับสนุ น

กิ จกรรม
3.2 การอบรม
ถ่ายทอดความรูก้ าร
ผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว
และการบริหาร
จัดการศัตรูขา้ ว

วิ ธีการดาเนิ นการ

เงื่อนไข/จุดเน้ น

การสนับสนุน

อบรมถ่ายทอดความรูก้ ารผลิตเมล็ดพันธุ์ - ดาเนินการทัง้ 417 แปลง - ค่าใช้จา่ ยในการจัดอบรม
ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูขา้ ว ตาม - สมาชิกทีร่ บั การพัฒนา
(เกษตรกร 20 ราย 5 ครัง้ )
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ให้แก่กลุ่ม จานวน 20 รายต่อแปลง
เป็ นเงิน 20,000 บาทต่อ
ชาวนาผูจ้ ดั ทาแปลงผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว ร่วมกันจัดตัง้ เป็ นกลุ่มผูผ้ ลิต แปลง
จานวน 417 กลุ่มๆ ละ 20 ราย อบรม เมล็ดพันธุ์ และจัดตัง้ เป็ นศูนย์
จานวน 5 ครัง้ /กลุ่ม จานวนเกษตรกร จัดการศัตรูพชื ชุมชน (ศจช)
ทัง้ หมด 8,340 ราย กษจ./กษอ.ร่วมกับ เพื่อรองรับความรูใ้ นด้านการ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ดาเนินการดังนี้ ผลิตเมล็ดพันธุแ์ ละการบริหาร
1) กรณีพน้ื ทีเ่ ป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ มี จัดการศัตรูขา้ ว จากหน่วยงาน
กลุ่มชาวนาผูจ้ ดั ทาแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อนาความรูไ้ ป
ข้าวอยูแ่ ล้ว แต่ไม่ได้ดาเนินการใน
พัฒนาศักยภาพของชาวนาใน
ลักษณะของ ศจช. ดังนัน้ จึงขอให้
ชุมชนเป้ าหมาย
สานักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับ
- สมาชิกจานวน 20 รายต่อ
สานักงานเกษตรอาเภอดาเนินการจัดตัง้ แปลง เข้ารับการถ่ายทอด
เป็ นศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชนร่วมด้วย ความรู้ โดยเน้นการเรียนรู้
2) กษจ. รายงานผล (ทีต่ งั ้ พิกดั ชื่อ แบบมีส่วนร่วมตาม
ประธานกลุ่ม ฯลฯ) ให้กองส่งเสริมการ กระบวนการโรงเรียน
อารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ ยทราบด้วย เกษตรกร
ตามแบบข้อมูลศูนย์จดั การศัตรูพชื ชุมชน
(ศจช.) ปี 2560 ในภาคผนวก หน้า 102

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

สานักงานเกษตร
- ชาวนา
จังหวัด (กลุ่มส่งเสริม กลุ่มเป้ าหมาย มี
และพัฒนาการผลิต ความรูใ้ นด้านการ
ร่วมกับกลุ่มอารักขา จัดทาแปลงผลิตเมล็ด
พืช) /สานักงาน
พันธุ์ และการบริหาร
เกษตรอาเภอ
จัดการศัตรูขา้ วโดยใช้
วิธกี ารจัดการศัตรูขา้ ว
แบบผสมผสาน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กิ จกรรม

วิ ธีการดาเนิ นการ
3) กษจ./กษอ.จัดตัง้ ทีมวิทยากรพีเ่ ลีย้ ง
(Facilitators) โดยเจ้าหน้าทีท่ ไ่ี ด้เข้าร่วมอบรม
หลักสูตร 3.1 ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูช้ แ้ี จงแนวทางการ
ดาเนินงานตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
และร่วมกันจัดทาหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกรร่วมกับเจ้าหน้าที่ กษอ. ที่
รับผิดชอบในพืน้ ที่ เกี่ยวกับเรือ่ งการผลิตเมล็ด
พันธุข์ า้ วพันธุด์ แี ละการบริหารจัดการศัตรูขา้ ว
โดยร่วมหารือกับกลุ่มเกษตรกร วิเคราะห์
ศักยภาพของเกษตรกร เพื่อพิจารณาประเด็นใน
การถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่เกษตรกรต่อไป โดย
จัดให้มแี ปลงเรียนรูต้ ามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกรในพืน้ ทีส่ ่วนหนึ่งของแปลงผลิตเมล็ด
พันธุข์ า้ ว
4) ทีมวิทยากรพีเ่ ลีย้ งร่วมกับสมาชิก ศจช.
จัดทาปฏิทนิ การปลูกพืชเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่
แท้จริงเกีย่ วกับการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วและการ
บริหารจัดการศัตรูขา้ ว โดยจัดทาเป็ นแผนการ
เรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วมตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร เน้นการฝึกปฏิบตั จิ ริง ให้สมาชิก ศจช.
ได้วเิ คราะห์หาแนวทางการแก้ไขปั ญหาและ
ตัดสินใจได้ดว้ ยตนเองอย่างถูกต้อง

เงื่อนไข/จุดเน้ น

การสนับสนุน

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

กิ จกรรม
วิ ธีการดาเนิ นการ
3.3 ส่งเสริมการใช้ 1) กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการ
เชือ้ จุลนิ ทรียค์ วบคุม ดินปุ๋ ย ผลิตหัวเชือ้ จุลนิ ทรีย์ (หัวเชือ้
ศัตรูขา้ ว
บริสุทธิ ์) ได้แก่ ไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย
และเมตาไรเซียม และจัดส่งให้แก่ ศทอ.
ทัง้ หมด 9 ศูนย์
ศทอ.
รวมทัง้ สิ้ น
ศทอ.ชัยนาท
ศทอ.สุพรรณบุร ี
ศทอ.ชลบุร ี
ศทอ.ขอนแก่น
ศทอ.สงขลา
ศทอ.เชียงใหม่
ศทอ.นครราชสีมา
ศทอ.สุราษฎร์ธานี
ศทอ.พิษณุโลก

จานวน ศจช.
(ศูนย์)
417
52
27
17
100
14
31
123
7
46

เงื่อนไข/จุดเน้ น

จานวนหัวเชื้อจุลินทรีย์
337
42
22
15
80
11
25
97
10
35

2) กษจ./กษอ.สารวจความต้องการใช้
หัวเชือ้ จุลนิ ทรียข์ องศูนย์จดั การศัตรูพชื
ชุมชน (ศจช.) และประสานไปยัง ศทอ. ที่
รับผิดชอบ เพื่อให้จดั ส่งหัวเชือ้ ตามแผน
ความต้องการ

การสนับสนุน
ผูร้ บั ผิดชอบ
ผลลัพธ์
สนับสนุ นแปลงละ 1,800 - กองส่งเสริมการ - เกษตรกรสามารถ
บาท ในการผลิตหัว
อารักขาพืชและจัดการ ผลิตขยาย
เชือ้ จุลนิ ทรีย์
ดินปุ๋ ย/ศูนย์ส่งเสริม เชือ้ จุลนิ ทรีย์ เพื่อ
เทคโนโลยีการเกษตร ควบคุมศัตรูธรรมชาติ
ด้านอารักขาพืช
ได้

หัวเชื้อจุลินทรีย์ (หลอด)
ไตรโคเดอร์มา
บิวเวอเรีย หรือเมตาไรเซี ยม
149
188
20
22
10
12
7
8
30
50
5
6
10
15
47
50
5
5
15
20

กิ จกรรม

วิ ธีการดาเนิ นการ
3) ศทอ. ผลิตหัวเชือ้ จุลนิ ทรีย์ (หัวเชือ้
ขยาย)ให้แก่ ศจช.และรายงานผลการ
สนับสนุ นหัวเชือ้ จุลนิ ทรีย์ (หัวเชือ้ ขยาย)
และการจัดส่งผ่านระบบออนไลน์ของกอง
ส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ ย
ทราบทุกเดือน
4) สานักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับ
สานักงานเกษตรอาเภอ ติดตามการผลิต
ขยายเชือ้ จุลนิ ทรียข์ อง ศจช. พร้อม
รายงานปริมาณการผลิต และจานวนพืน้ ที่
นาไปใช้ให้กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุ๋ ยทราบทาง E-mail :
smartfar59@gmail.com ภายในวันที่ 25
ของทุกเดือน ตัง้ แต่เริม่ ดาเนินกิจกรรม
ตามแบบรายงานผลการผลิตขยาย
เชือ้ จุลนิ ทรียข์ องศูนย์จดั การศัตรูพชื
ชุมชน ปี 2560 ในภาคผนวก หน้า 103

เงื่อนไข/จุดเน้ น

การสนับสนุน

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

กิ จกรรม
3.4 สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรมของ
ศูนย์จดั การศัตรูพชื
ชุมชน

วิ ธีการดาเนิ นการ
เงื่อนไข/จุดเน้ น
การสนับสนุน
กษจ.(กลุ่มอารักขาพืช) ร่วมกับ
วัสดุอุปกรณ์ทจ่ี ะจัดซือ้ ขอให้
สานักงานเกษตรอาเภอ สารวจความ ปฏิบตั ติ ามหนังสือสานัก
ต้องการของสมาชิก ศจช.ในการใช้วสั ดุ งบประมาณ ด่วนทีส่ ุด ที่ นร
อุปกรณ์ในการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ 0704/ว68 ลงวันที่ 29
และดาเนินการจัดซือ้ /จัดหาตามความ เมษายน 2558 และหนังสือ
ต้องการ จานวนทัง้ หมด 417 แปลงดังนี้ สานักงบประมาณ ที่ นร
1) แปลงทีม่ กี ารดาเนินการอยูแ่ ล้ว 0704/ว37 ลงวันที่ 6
- แปลงทีม่ กี ารดาเนินการ
(ศูนย์เดิม) จานวน 363 แปลง
มกราคม 2559
อยูแ่ ล้ว (แปลงเดิม) จานวน
ประกอบด้วย
363 แปลงๆ ละ 2,000 บาท
- กลุ่มนาแปลงใหญ่ของกรมส่งเสริม
การเกษตร จานวน 39 แปลง
- กลุ่มนาเชิงอุตสาหกรรมฯ ปี 2558
จานวน 23 แปลง
- กลุ่มทีด่ าเนินการ ปี 2559 จานวน
301 แปลง
2) แปลงทีด่ าเนินการปี 2560 (แปลงใหม่)
- แปลงทีด่ าเนินการปี 2560
จานวน 54 แปลง
(แปลงใหม่) จานวน 54
แปลงๆ ละ 2,500 บาท

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

กิ จกรรม
4) จัดตัง้ กลุ่มชาวนา
ผูใ้ ช้เครื่องจักรกล
การเกษตร
การบริหารจัดการ
เครือ่ งจักรกลในการปลูก
ข้าวโดยการจัดประชุม
ประกอบการ
เครือ่ งจักรกลการเกษตร

วิ ธีการดาเนิ นการ
เงื่อนไข/จุดเน้ น
-จัดตัง้ คณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการ -กรรมการบางท่านควรมี
เครือ่ งจักรกลขึน้ มา 1 คณะ ประมาณ ความสามารถและความ
5-7 คน ทาหน้าทีว่ างแผนและข้อกาหนด เชีย่ วชาญหรือสนใจ
ในการใช้บริการเครือ่ งจักรกลของกลุ่ม เกีย่ วกับเครือ่ งจักรกล
รวมทัง้ บริหารรายได้ทเ่ี กิดจากการ
-กาหนดประเด็นในการ
ให้บริการเครือ่ งจักรกลของกลุ่ม ดูแล ประชุมทีช่ ดั เจน
บารุงรักษา ซ่อมแซม รวมทัง้ จัดหา -ประชุมครัง้ ที่ 1 ในช่วงก่อน
เครือ่ งจักรกลเพิม่ เติม นอกจากนี้ยงั มี เตรียมดิน/ปลูก ครัง้ ที่ 2
หน้าทีป่ ระสานงานผูใ้ ห้บริการ
ช่วงก่อนเก็บเกีย่ ว
เครือ่ งจักรกล เช่น รถไถ รถเก็บเกีย่ ว
ทีม่ าให้บริการแก่สมาชิก เพื่อให้เก็บ
เกีย่ วถูกวิธ ี และต่อรองราคาทีใ่ ห้บริการ
-จัดประชุมผูป้ ระกอบการเครือ่ งจักรกล
ทัง้ ผูจ้ าหน่ ายและผูร้ บั จ้าง ร่วมกับผูน้ า
ของชุมชน จานวน 2 ครัง้ ๆ ละ 15 ราย
เพื่อหารือร่วมกันในการจัดทาแผนเข้า
มาให้บริการในชุมชน ร่วมสาธิต
เครือ่ งจักรใหม่ ๆ หรือการจัดหาเครือ่ ง
มาใช้ภายกลุ่มเพิม่ เติม

การสนับสนุน
ผูร้ บั ผิดชอบ
-เครือ่ งจักรกลในการปลูก ศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ ว/
ข้าว ในรายการใดรายการ ศูนย์วจิ ยั ข้าว
หนึ่ง เฉพาะแปลงใหม่ปี
2560 วงเงิน ชุดละ 50,000
บาท ดังนี้
1.เครือ่ งหยอดข้าว 4 แถว
2.เครือ่ งหยอดข้าว 8 แถว
3.เครือ่ งโรยข้าวงอก
สาหรับพ่วงรถไถเดินตาม

- ประชุม 2 ครัง้ ๆ ละ 200
บาทต่อคน จัดสรรงบให้
เป็ นรายจังหวัด โดย
เป้ าหมายแต่ละจังหวัดตาม
ตารางการจัดสรรใช้เป็ น
ค่าอาหารกลางวัน 100
บาท/ ค่าอาหารว่างฯ 2 มือ้
50 บาท/ ค่าวัสดุหรือ
เอกสารประชุม 50 บาท

ผลลัพธ์
-การบริการ
เครือ่ งจักรกลให้แก่
สมาชิก สามารถลด
ต้นทุนการผลิตได้
-มีระบบบริหารจัดการ
เครือ่ งจักรกลร่วมกัน

กิ จกรรม
วิ ธีการดาเนิ นการ
เงื่อนไข/จุดเน้ น
2. กิ จกรรมเพิ่ มผลผลิ ต โดยถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ ดังนี้
1) จัดทาสื่อ เอกสาร - จัดทาสื่อต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารแผ่นพับ
เผยแพร่ และสื่อวีดี โปสเตอร์ ป้ าย ประชาสัมพันธ์ หรือวีดิ
ทัศน์
ทัศน์

2) การจัดทาแปลง
เรียนรู้

การสนับสนุน

-ศมข./ศวข. จัดทาป้ าย
ประชาสัมพันธ์(เฉพาะ
แปลงใหม่ปี 2560)
-แผ่นพับ หรือโปสเตอร์
หรือวิดที ศั น์ผลงาน
ส่วนกลาง ดาเนินการผลิต
สื่อและเผยแพร่
- กาหนดการจัดทาแปลงเรียนรู้ ขนาด
- เน้นเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม งบประมาณในการจัดทา
ประมาณ 10 ไร่
ในแต่ละพืน้ ที่
แปลง อัตราไร่ละ 1,500
- ประเด็นเรียนรูเ้ ป็ นประเด็นทีล่ ดต้นทุน - ดาเนินการโดยเกษตรกร บาท รวม 15,000 บาทต่อ
และเพิม่ ผลผลิต ทีเ่ หมาะสมในพืน้ ที่ ในแต่ สมาชิก แบบมีส่วนร่วม
แปลง ดาเนิ นการทัง้ 417
ละแปลงอาจจะใช้ทดสอบหรือพิสจู น์ทราบ โครงการ สนับสนุ นปั จจัย แปลง ค่าปั จจัยการผลิต
องค์ความรูใ้ หม่ ๆ ทีเ่ กษตรกรยังไม่เคย การผลิตทีจ่ าเป็ นทีเ่ ป็ นข้อ
การใช้จา่ ยในการจัดทา
ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ใิ หม่ ๆ
แปลงทีจ่ าเป็ น ค่าป้ าย
- ใช้ประกอบการจัดเวทีเรียนรูต้ าม
- บันทึกข้อมูลผลการจัดทา แปลง เป็ นต้น
กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ทัง้ ด้าน
แปลง ต้นทุนการผลิตและ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ ด้านการผลิตข้าวคุณภาพ
ผลผลิตต่อไร่
และด้านการจัดการศัตรูพชื 200 คน
- มีการบันทึกการปฏิบตั ใิ นแปลง และ
ต้นทุนการผลิต และผลผลิต

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

ศมข./ศวข./ สสข./
สบก.

เกษตรกรและบุคคล
ทัวไป
่ ได้รบั ความรู้
และเข้าใจการ
ดาเนินงานโครงการ

ศูนย์วจิ ยั ข้าว/ศูนย์
เมล็ดพันธุข์ า้ ว

ได้แปลงเรียนรูท้ เ่ี ป็ น
ตัวอย่างและ
ประกอบการเรียนรูใ้ น
การลดต้นทุนการผลิต
ข้าว

กิ จกรรม
วิ ธีการดาเนิ นการ
3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.1 จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ (KM) ชาวนาผูผ้ ลิตเมล็ดพันธุ์
(Seed Producers)

เงื่อนไข/จุดเน้ น
การสนับสนุน
ผูร้ บั ผิดชอบ
ผลลัพธ์
กิ จกรรมนี้ รวมอยู่ในกิ จกรรม ส่งเสริ มกลุ่มชาวนาผู้บริ หารจัดการศัตรูข้าว
กิ จกรรมย่อย 3.2 การอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิ ตเมล็ดพันธุข์ ้าวและการบริ หารจัดการศัตรู
ข้าว

3.2 จัดเวทีแลกเปลีย่ น 1. บุคคลเป้ าหมาย คือ กลุ่มชาวนา
- ต้องเป็ นชาวนาทีม่ คี วาม ในการจัดเวทีเรียนรู้ 2 ครัง้ สานักงานเกษตร
เรียนรู้ (KM)กลุ่ม
ผูผ้ ลิตข้าวคุณภาพดี ศูนย์ละประมาณ สมัครใจและสามารถเข้าร่วม สนับสนุ นค่าใช้จา่ ย 200 จังหวัด/สานักงาน
บาทต่อคนต่อครัง้ (เป็ น เกษตรอาเภอ
ชาวนาผูผ้ ลิตข้าว
180 - 200 คน ควรแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย โครงการได้ตลอดฤดูปลูก ค่าอาหารกลางวัน 100
คุณภาพดี (Rice
ๆ ละ 40-50 คน เพื่อให้สามารถสร้าง - เน้นแลกเปลีย่ นเรียนรู้ KM บาท/ ค่าอาหารว่างฯ 2 มือ้
50 บาท/ ค่าวัสดุหรือ
Producers)
การมีส่วนร่วมในการจัดเวทีเรียนรูไ้ ด้ม ี ปั ญหาการผลิตข้าว
เทคโนโลยีเฉพาะพืน้ ที่ ซึง่ เอกสารประชุม 50 บาท)
ประสิทธิภาพมากขึน้
สอดคล้องกับต้องการของ งบประมาณจัดสรรตาม
2. ดาเนินการโดยจัดเวทีเพื่อแลกเปลีย่ น ชาวนา
จานวนเกษตรกรเป้ าหมาย
ประเมิ
น
ผลลั
พ
ธ์
ข
อง
เรียนรู้ 2 ครัง้ เน้นประเด็นเทคโนโลยี
ของโครงการ
โครงการและรายงานผลด้
ว
ย
หรือปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการผลิตข้าว
- เป็ นโครงการตามตัวชีว้ ดั
ของสมาชิก โดยใช้แปลงเรียนรู้
กระทรวงฯ
ประกอบในการจัดเวที
3. เจ้าหน้าทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุม (KM)
ประกอบด้วยสานักงานเกษตรจังหวัด/
อาเภอ ศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ ว, ศูนย์วจิ ยั
ข้าว, และหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. หลักสูตร สามารถปรับเป็ นเรือ่ ง
GAP/Pre GAP ขึน้ กับการบูรณาการ
กับโครงการอื่น

ชาวนามีความรูใ้ นการ
ผลิตข้าวคุณภาพดี
ลดต้นทุน และเพิม่
ผลผลิตตามเป้ าหมาย
ของโครงการ สามารถ
ผลิตข้าวคุณภาพดีได้
ตามเป้ าหมาย

กิ จกรรม

วิ ธีการดาเนิ นการ

4) จัดงานวันรณรงค์ เพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดมีความรูแ้ ละ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าใจ เทคโนโลยีการผลิตข้าว เพื่อเพิม่
ผลผลิต คุณภาพผลผลิต และการลด
ต้นทุนการผลิตข้าว และคัดเลือกชุด
เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่
ดีเด่นของจังหวัด
1) ระดับประเทศ 1 ครัง้ เน้นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการลดต้นทุน/
เพิม่ ผลผลิต และการบริหารจัดการใน
ลักษณะแปลงใหญ่ บุคคลเป้ าหมาย
ผูน้ าเกษตรกรในโครงการ เจ้าหน้าที่
หน่วยงานส่วนท้องถิน่ และภูมภิ าค
จานวน 200 -500 คน
2) ระดับจังหวัด ดาเนินการในจังหวัดที่
ร่วมโครงการฯ ทัง้ 65 จังหวัด บุคคล
เป้ าหมาย ผูน้ าเกษตรกรในโครงการ
เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานส่วนท้องถิน่ และ
ภูมภิ าค จานวน 100 -200 คน
5) นาสื่อมวลชนศึกษา - นาสื่อมวลชนดูงานชุมชนทีป่ ระสบ
ผลสาเร็จ
ดูงานการบริ หาร
จัดการนาแปลงใหญ่

เงื่อนไข/จุดเน้ น

การสนับสนุน

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

เกษตรกรและ
เจ้าหน้าทีม่ คี วาม
ตระหนักและความรู้
ในการบริหารจัดการ
ในระบบแปลงใหญ่
- กิจกรรม นิทรรศการ
แสดงผลงานวิชาการ และ
ผลงานชุมชนแปลงใหญ่ท่ี
ผ่านมา การเสวนา
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

- คัดเลือกจังหวัดที่
เหมาะสม สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
300,000 บาท

-เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี สนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการ
ในการลดต้นทุน/เพิม่
จัดงาน 50,000 บาทต่อ
ผลผลิต และการบริหาร จังหวัด
จัดการในลักษณะแปลง
ใหญ่
นาสื่อมวลชนดูงาน ช่วง
เดือนพฤษภาคม พร้อมงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี

- ศมข./ ศวข.ที่
รับผิดชอบจังหวัดทีจ่ ะ
ดาเนินการ

- ศมข./ ศวข.ที่
รับผิดชอบแต่ละ
จังหวัด ร่วมกับ
หน่วยงานภาคีทร่ี ว่ ม
โครงการ
สสข.
สามารถเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ ให้เป็ นที่
รูจ้ กั มากขึน้

กิ จกรรม
วิ ธีการดาเนิ นการ
3. กิ จกรรม การจัดการด้านการตลาด
1) การจัดประชุมเชิ ง
ปฏิ บตั ิ การ เรื่องการ
บริ หารจัดการกลุ่ม
และการตลาด

เงื่อนไข/จุดเน้ น

การสนับสนุน

ผูร้ บั ผิดชอบ

พัฒนาสมรรถนะของคณะ
- กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด ค่าใช้จ่ายในการประชุม สานักงานสหกรณ์
กรรมการบริหารกลุ่มด้านการบริหาร หลักสูตร
ครัง้ ละ 6,800 บาท
จังหวัด
จัดการกลุ่มและการตลาด บุคคล
- กรมการข้าวส่งรายชื่อเป้ าหมาย เป้ าหมาย 20 คน
เป้ าหมาย คณะกรรมการบริหารกลุ่ม (ผูน้ าชุมชน/กรรมการ บริหารกลุ่ม 1 ครัง้ สาหรับเป็ นค่า
และกรรมการด้านการตลาดของกลุ่ม แปลงใหญ่) ให้กรมส่งเสริม
อาหารกลางวัน อาหาร
รวม 1 วัน เนื้อหาประกอบด้วย หลักการ สหกรณ์ รวมทัง้ ข้อมูลพืน้ ฐาน/ ว่าง และวัสดุอุปกรณ์ใน
บริหารจัดการกลุ่มทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การ ศักยภาพของกลุ่มเพื่อเป็ นข้อมูล การประชุม
จัดการด้านการตลาด และการสร้าง
เบือ้ งต้น
เครือข่ายระดับชุมชน โดยการบรรยาย - สานักงานสหกรณ์จงั หวัด
สัมมนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ดาเนินการจัดประชุม จานวน
เป้ าหมาย 20 คน ระยะเวลา 1 วัน
ค่าใช้จ่ายในการประชุม สานักงานสหกรณ์
2) การประชุมเชื่อมโยง -ประชุมเชื่อมโยงด้านการตลาด ระหว่าง - กรมการข้าวส่งรายชื่อผูน้ า
ผูน้ าชุมชน/คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ชุมชน/กรรมการบริหารกลุ่ม ครัง้ ละ 6,800 บาท
จังหวัด
การตลาด
กับผูป้ ระกอบการ จานวน 1 ครัง้ ต่อ
แปลงใหญ่ ให้กรมส่งเสริม
เป้ าหมาย 20 คน 1
แห่ง ช่วงก่อนฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อหา สหกรณ์
ครัง้ สาหรับเป็ นค่า
ข้อตกลงร่วม กาหนดชนิดพันธุข์ า้ ว
- สานักงานสหกรณ์จงั หวัด
อาหารกลางวัน อาหาร
ปริมาณ คุณภาพทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ดาเนินการจัดประชุมเชื่อมโยง ว่าง และวัสดุอุปกรณ์ใน
ต้องการ เพื่อวางแผนการเพาะปลูก
ตลาด 1 ครัง้ ๆ ละ 20 คน 1 วัน การประชุม
ปริมาณทีค่ าดว่าจะผลิตได้ วิธกี ารรับซือ้ ตามแผน
และราคาในการรับซือ้

ผลลัพธ์
ผูเ้ ข้าร่วมมีความรู้
ความสามารถทีด่ ขี น้ึ
ในการบริหารจัดการ
กลุ่มและมีการ
วางแผนการตลาด

ได้การเชื่อมโยงในการ
รับซือ้ ผลผลิตของกลุ่ม
โดยการทาบันทึก
ข้อตกลงร่วม(MOU)

กิ จกรรม
วิ ธีการดาเนิ นการ
เงื่อนไข/จุดเน้ น
2) การประชุมเชื่อมโยง -บุคคลเป้ าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการกลุ่ม - การประชุมเชื่อมโยงตลาด
ผูป้ ระกอบการโรงสีในพืน้ ที่ สหกรณ์
แต่ละแห่ง เป็ นไปตาม
การตลาด (ต่อ)
การเกษตร สกต. เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง ศักยภาพของกลุ่ม ความ
จานวน ครัง้ ละ 20 คน สถานทีป่ ระชุม
พร้อมของกลุ่มผูผ้ ลิตข้าว
หน่วยงาน อบต./ เทศบาลในแต่ละชุมชน ปริมาณ ระยะทาง เงือ่ นไข
หรือจะรวมจัดร่วมกันกับกลุ่มแปลงใหญ่ ข้อตกลงทางการค้า (ถ้ามี)
อืน่ ๆ ได้ ทัง้ นี้ สถานทีป่ ระชุมอาจ
- อาจให้สหกรณ์ในพืน้ ทีม่ ี
เปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
ส่วนร่วมในการกาหนด
ตลาดเป้ าหมาย
4. กิ จกรรม การบริ หารจัดการชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
1) การจัดเวทีชุมชน 1. จัดเวทีให้ผเู้ กีย่ วข้องมาร่วมแสดง
วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความคิดเห็น
ความเข้าใจของสมาชิกใน 2. ประเด็นการจัดเวทีชุมชน มีดงั นี้
ชุมชน กาหนดกติกาใน - ชีแ้ จงทาความเข้าใจในแนวทางการ
การดาเนินงาน ร่วมจัดทา ดาเนินงาน
แผนการผลิต และกาหนด - กาหนดกติกา กฎระเบียบของกลุ่ม
เทคโนโลยีในการผลิต - การบริหารจัดการของชุมชน ได้แก่
การเลือกตัง้ กรรมการบริหารและ
กรรมการกลุ่มย่อย

การสนับสนุน

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

- เน้นให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกภาค - งบประมาณชุมชนละ สานักงานเกษตรอาเภอ/ สมาชิกในชุมชน มี
ส่วน โดยเฉพาะผูน้ าใน
10,000 บาท (ค่าอาหาร จังหวัด ร่วมกับศมข. / ความเข้าใจและมีส่วน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดง กลางวัน อาหารว่างศวข. จัดเวทีชุมชน
ร่วมในการวาง
ความคิดเห็นเพื่อการผลิต เครือ่ งดื่ม ค่าอุปกรณ์ท่ี
แผนการดาเนินงาน
และกระจายพันธุใ์ นชุมชน จาเป็ น)
โครงการ และได้
- รายงานผลตามแบบ
- สนับสนุน เฉพาะแปลง
แนวทางทีส่ อดคล้อง
รายงาน
ต่อเนื่องปี 59 และแปลง
กับความต้องการของ
ใหม่ ปี 60
ชุมชน

กิ จกรรม
1) การจัดเวทีชุมชน
(ต่อ)

วิ ธีการดาเนิ นการ
- การดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
การจัดตัง้ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุใ์ นชุมชน
(ศูนย์ขา้ วชุมชน)/ การส่งเสริมและ
สนับสนุ นการใช้พนั ธุด์ /ี การจัดตัง้
ธนาคารปุ๋ ยอินทรีย/์ การจัดตัง้ กลุ่ม
บริหารจัดการศัตรูขา้ ว/ การจัดตัง้ กลุ่ม
เครือ่ งจักรกล
- กาหนดองค์ความรูท้ ช่ี ดั เจนในการลด
ต้นทุนการผลิต และเพิม่ ผลผลิต เพื่อ
จัดทาแปลงเรียนรู้ และประเด็นในการจัด
เวทีเรียนรู้
- การจัดตัง้ กลุ่มบริหารจัดการผลผลิต
3. กาหนดผูด้ าเนินรายการทีม่ คี วาม
ชานาญ
4. บุคคลเป้ าหมายได้แก่ผนู้ าท้องถิน่
ชาวนาสมาชิกในชุมชนคณะกรรมการ
ศขช./สนง.เกษตรจังหวัด/อาเภอ/ศมข/
ศวข.ทีร่ บั ผิดชอบ/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้
ภาครัฐ/เอกชน ในพืน้ ทีด่ าเนินการ จานวน
50 คน
5. หาข้อสรุปร่วมทีท่ กุ คนยอมรับ
6. บันทึกผล รายงานจังหวัด/ผูเ้ กีย่ วข้อง

เงื่อนไข/จุดเน้ น

การสนับสนุน

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

กิ จกรรม
วิ ธีการดาเนิ นการ
เงื่อนไข/จุดเน้ น
การสนับสนุน
ผูร้ บั ผิดชอบ
2) จัดประชุมผูน้ ากลุ่ม - ระดับจังหวัด จานวน 2 ครัง้
-ระดับจังหวัด
- ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
นาแปลงใหญ่และ 1.จัดประชุมในช่วงก่อนเริม่ ฤดูเพาะปลูก - ผูน้ ากลุ่มนาแปลงใหญ่ใน - สนับสนุน 400 บาท/คน ดาเนินการโดย ศมข. /
ประธานศูนย์ข้าว
และช่วงก่อนการเก็บเกีย่ ว
จังหวัดนัน้ ๆ และ ศขช. ที่ (1 คนx2 ครัง้ x200 บาท) ศวข. ร่วมกับสานักงาน
ชุมชนเพื่อสร้าง
2.วางแผนการดาเนินงานและติดตาม เข้าร่วมควรเป็ นศูนย์ทม่ี ี
เกษตรจังหวัด
โดย
1
ครั
ง
้
ใช้
เ
ป็
น
เครือข่าย
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานผลิต ศักยภาพในการพัฒนา
ระดับจังหวัด
เมล็ดพันธุร์ ว่ มกับเจ้าหน้าที่
- ผูเ้ ข้าร่วมเป็ นประธานหรือ ค่าอาหารกลางวัน 100
3.สังจองเมล็
่
ดพันธุห์ วั เชือ้ ในการทา
คณะกรรมการทีม่ ี
บาท/ ค่าอาหารว่างฯ 2
แปลงพันธุ์
ความสามารถในการรับรู้ มือ้ 50 บาท/ ค่าวัสดุหรือ
4.รับทราบสถานการณ์การผลิต
และแสดงความคิดเห็น
การตลาดหรือองค์ความรูใ้ หม่ ๆ
- ระยะเวลา ครัง้ ละ 1 วัน เอกสารประชุม 50 บาท
5.ผูเ้ ข้าประชุม ประกอบด้วย ประธาน - จัดเก็บข้อมูลความก้าวหน้า
ศูนย์ขา้ ว ชุมชน ทีร่ ว่ มโครงการ
ผลการดาเนินงานของ
เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กี่ยวข้องจากศูนย์เมล็ด
กลุ่มนาแปลงใหญ่
พันธุข์ า้ ว/ ศูนย์วจิ ยั ข้าวและหน่วยงาน - ให้สงจองพั
ั่
นธุข์ า้ ว โดยการ
อื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
สร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม
นาแปลงใหญ่และ ศขช.

ผลลัพธ์
ผูน้ ากลุ่มนาแปลงใหญ่
และศขช. มีการ
รวมตัวเป็ นเครือข่ายที่
เข้มแข็ง และมีความ
ตระหนักในการพัฒนา
ตนเองให้เข้มแข็ง

3) จัดสัมมนาผูน้ ากลุ่ม - ระดับประเทศ 1 ครัง้ 1,000 คน โดยมี
นาแปลงใหญ่และ ผูน้ ากลุ่มนาแปลงใหญ่ ประธานศูนย์
เจ้าหน้ าที่เพื่อสร้าง ข้าวชุมชน คณะกรรมการ และ
เครือข่ายการพัฒนา เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
นาแปลงใหญ่
-ระยะเวลา 2 วัน

ผูน้ ากลุ่มนาแปลงใหญ่
ศขช.และเจ้าหน้าที่
มีการรวมตัวเป็ น
เครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง
และมีความตระหนัก
ในการพัฒนาตนเอง
ให้เข้มแข็ง

- ประเด็น สัมมนา เพื่อสร้าง ระดับประเทศ 1,000 คน ระดับประเทศ โดย
ความเข้าใจถึงนโยบายและ ๆ ละ 3,500 บาท รวม สานักส่งเสริมการผลิต
แผนพัฒนาข้าวของ
3.5 ล้านบาท
ข้าว
ประเทศ การสร้างความ
เข้าใจในการร่วมพัฒนา
ความเข้มแข็งของสถาบัน
ชาวนา

กิ จกรรม
วิ ธีการดาเนิ นการ
5. กิ จกรรม การบริ หารจัดการโครงการ
1) สัมมนาเจ้าหน้ าที่
ผูป้ ฏิ บตั ิ งานใน
โครงการ

เงื่อนไข/จุดเน้ น

- เพื่อเพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจในแนว - เป้ าหมาย คือ เจ้าหน้าที่
ทางการดาเนินการโครงการและ วาง ส่งเสริมการเกษตร
แผนการปฏิบตั งิ านร่วมกัน
ผูร้ บั ผิดชอบ นาแปลงใหญ่
-บุคคลเป้ าหมาย เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ระดับจังหวัดและระดับ
ระดับส่วนกลาง และจังหวัดของ
ตาบล / เจ้าหน้าที่ ศมข.
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จานวน 925 ราย รวมทัง้ หน่วยงานที่
เกีย่ วข้องทุกภาคส่วน

-คัดเลือกเจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามรู้
2) การจ้างเหมา
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านกับ
เจ้าหน้ าที่ช่วย
ปฏิ บตั ิ งานโครงการ ชุมชน
- กาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้
ชัดเจน
- ควรพิจารณาผูท้ พ่ี าหนะสามารถไป
ปฏิบตั งิ านได้เอง
- มีการสอนงานและความรูใ้ นการ
ปฏิบตั งิ าน
3) การประเมิ นผล
โครงการ

การสนับสนุน

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

-ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ - สานักส่งเสริมการผลิต - เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
และค่าน้ ามันเชือ้ เพลิง ข้าว และหน่วยงานที่ มีความรูค้ วามเข้าใจใน
การดาเนินงานโครงการ
เบิกจ่ายจากค่า
เกีย่ วข้อง
และสามารถดาเนินงาน
อานวยการตามภาระกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ค่าใช้จ่ายในการจัด
และบรรลุวตั ถุประสงค์
สัมมนา งบประมาณ 3.5
- มีแผนปฏิบตั งิ าน
ล้าน บาท
ร่วมกัน

รายละเอียดของคุณสมบัติ ค่าจ้างเดือนละ 14,000 – ส่วนกลาง กข. กสก. สามารถเพิม่
และบทบาทหน้าทีต่ าม
16,000 บาท หากออก ศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ ว
ประสิทธิภาพในการ
ภาคผนวก หน้า 92
ปฏิบตั งิ านนอกเขต
ศูนย์วจิ ยั ข้าว สานักงาน ทางานได้ดขี น้ึ
สานักงานให้สามารถเบิก เกษตรจังหวัดทีม่ ี
ค่าตอบแทนได้
เป้ าหมาย 3 กลุ่ม ขึน้ ไป

ดาเนิ นการโดยสานักงานเศรษฐกิ จการเกษตร

กิ จกรรม
4) อบรมเจ้าหน้ าที่จ้าง
เหมาบริ การด้าน
วิ ชาการข้าวและการ
เป็ นวิ ทยากร

วิ ธีการดาเนิ นการ
เงื่อนไข/จุดเน้ น
การสนับสนุน
- จัดสัมมนาเพื่อให้เจ้าหน้าทีจ่ า้ งเหมา มีความรูท้ างวิชาการด้าน -ค่าใช้จ่ายในการจัด
ช่วยปฏิบตั งิ านโครงการระบบส่งเสริม ข้าวทีถ่ ูกต้อง สามารถ
สัมมนา งบประมาณ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลง ถ่ายทอดความรูใ้ ห้เกษตรกร 990,000 บาท
ใหญ่) ปี 2560 เข้าใจหลักการ
ได้ มีความเข้าใจในบทบาท
วัตถุประสงค์ และขัน้ ตอนการดาเนินงาน การทาหน้าทีข่ องเจ้าหน้าที่
โครงการฯ ทีถ่ ูกต้องและชัดเจน
ช่วยปฏิบตั งิ านโครงการฯ
-บุคคลเป้ าหมาย เจ้าหน้าทีจ่ า้ งเหมา และสามารถทาหน้าทีเ่ ป็ น
ช่วยปฏิบตั งิ านโครงการระบบส่งเสริม วิทยากรผูช้ ่วยได้ เพื่อสร้าง
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลง เครือข่ายในการปฏิบตั งิ าน
ใหญ่) ปี 2560 จานวน 165 คน
ร่วมกันของเจ้าหน้าทีจ่ า้ ง
เหมาช่วยปฏิบตั งิ าน
โครงการฯ
5) ติ ดตามงาน นิ เทศ
งาน และประเมิ นผล
- ระดับจังหวัด
จัดทาแผนการติดตามงานที่ - ระดับจังหวัด แปลงละ
5.1 ติดตามงาน
1. สานักงานเกษตรจังหวัดและอาเภอ ชัดเจนและให้สอดคล้องกับ ละ 3,000 บาท
กาหนดเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบในการ แผนการติดตามงานของ -ระดับอาเภอ แปลงละ
ติดตามงาน/จัดทาแผนการติดตามงาน ส่วนกลาง
5,000บาท
2. ดาเนินการติดตามแผนปฏิบตั งิ านที่ - ควรร่วมติดตามงานกับ
กาหนดและให้คาแนะนาแก่ชุมชน
ส่วนกลางโดยมีการ
3. จังหวัดสรุปผลการติดตามงานส่งตาม ประสาน งานกันอย่าง
ระบบ กรมส่งเสริมการเกษตร
ใกล้ชดิ

ผูร้ บั ผิดชอบ
สานักส่งเสริมการผลิต
ข้าว

ผลลัพธ์

สานักงานเกษตร
จังหวัด/อาเภอ
สานักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต
และศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยี การเกษตร
ด้านอารักขาพืช

- กลุ่มนาแปลงใหญ่
ดาเนินการได้ตาม
เป้ าหมาย
- รายงานสรุปผลการ
ติดตามงาน

กิ จกรรม

วิ ธีการดาเนิ นการ

เงื่อนไข/จุดเน้ น

5.1 ติดตามงาน (ต่อ) - ระดับเขต
กาหนดแผนการติดตามงานอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครัง้ และติดตามนิเทศงาน
จังหวัดละ 2 ครัง้

ผูร้ บั ผิดชอบ

ผลลัพธ์

-สานักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขต และศูนย์สง่ เสริม
เทคโนโลยีการเกษตร ด้าน
อารักขาพืช จะจัดสรรให้ตาม
ความเหมาะสม

- ค่าใช้จา่ ยในการติดตาม กรมการข้าว 3 สานัก/ - การดาเนินงาน
กองได้แก่ สสข./กวข./ เป็ นไปตามเป้ าหมาย
งาน
ทีก่ าหนด
: กองเมล็ดพันธุข์ า้ ว/กอง กมข.
วิจยั และพัฒนาข้าว
200,000 บาท
: กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
(ส่วนกลาง) 2 กอง/สานัก 2 สานัก/กอง ได้แก่
หน่วยงานละ 200,000 สสจ. และกองส่งเสริม
อารักขาพืชและดินปุ๋ ย
บาท
- การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อ เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน ครัง้ 50,000บาท จานวน - สานักส่งเสริมการผลิต - รายงานสรุปผลการ
สรุปผลการดาเนินงานโครงการฯย่อย โครงการ รับทราบปั ญหาและ 3 ครัง้ คิดเป็ นเงิน
ข้าว และหน่วยงานที่ ดาเนินงาน
เป็ นรายภาค 3 ครัง้ เพื่อวิเคราะห์ผล แนวทางในการปรับปรุงการ 150,000 บาท เป็ น
เกีย่ วข้อง
การดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
ทางานในปี ต่อไป
ค่าอาหารกลางวัน
ระยะเวลา ครัง้ ละ 1 วัน
ค่าอาหารว่างและ
เครือ่ งดื่ม และค่า/ ค่าวัสดุ
หรือเอกสารประชุม

- ระดับส่วนกลาง
- เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบทัง้
1. จัดทาแผนการติดตามนิเทศงานโดย กข. และ กสก. มีส่วนร่วมใน
กาหนดผูร้ บั ผิดชอบแต่ละศูนย์ ฯ
การติดตามงาน
2. ดาเนินการติดตามนิเทศงานตามแผน - ติดตามงานอย่างมีระบบ
ทีก่ าหนดและให้คาแนะนาตามแบบ
ตามขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ทางการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม
- ให้คาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่
3. สรุปรายงานผลการติดตามงานให้
และเกษตรกรในกรณีเกิด
กรมการข้าวทราบ
ปั ญหา
5.2 ประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเพื่อสรุปผล
การดาเนินงาน
โครงการฯ

การสนับสนุน

วิ ธีการดาเนิ นการ
เงื่อนไข/จุดเน้ น
กิ จกรรม
การสนับสนุน
ผูร้ บั ผิดชอบ
- ดาเนินการเป็ นรายจังหวัด - สนับสนุน 400 บาท/คน ศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ ว/
6) ประชุมติ ดตามงาน เพื่อทราบผลความก้าวหน้าการ
(1 คนx2 ครัง้ x200 บาท) ศูนย์วจิ ยั ข้าว
ของหน่ วยงานภาคี ดาเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทัง้ 65 จังหวัด
- ผูเ้ ข้าร่วมประชุมได้แก่
โดย 1 ครัง้ ใช้เป็ น
เจ้าหน้าทีผ่ เู้ กี่ยวข้องกับ
ค่าอาหารกลางวัน 100
โครงการฯ ทัง้ ในส่วนของ บาท/ ค่าอาหารว่างฯ 2
หน่วยงานส่วนภูมภิ าคของ มือ้ 50 บาท/ ค่าวัสดุหรือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกสารประชุม 50 บาท
หรืออาจรวมถึงหน่วยงานใน
ส่วนภูมภิ าคของกระทรวงอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง
1. สานักงานเกษตรจังหวัด รายงานผล - ส่งรายงานตรงตาม
- สานักงานเกษตร
7) การรายงานผล
ความก้าวหน้าในการดาเนินงาน ทุก ระยะเวลาทีก่ าหนด
จังหวัด
วันที่ 25 ของทุกเดือน ตามระบบ E- - รายงานมีความถูกต้อง
- ศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ ว
project ของกรมส่งเสริมการเกษตร
-ศูนย์วจิ ยั ข้าว
2. ศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ ว/ศูนย์วจิ ยั ข้าว
รายงานการดาเนินงานตามแบบ
รายงาน เดือนละ 1 ครัง้ ตามแบบ
M01 (รายละเอียดในภาคผนวก หน้า
100)
3.จังหวัดรายงานผลการดาเนินงานเมือ่
สิน้ สุดโครงการ (รายละเอียดใน
ภาคผนวก หน้า 104)

ผลลัพธ์

- มีรายงานผลการ
ดาเนินงาน ทีม่ คี วาม
ถูกต้อง น่าเชื่อถือ

